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Sammanfattning   Alzheimers är en sjukdom som ökar i Sverige. När någon  

diagnostiseras med Alzheimers sjukdom förändras även anhörigas 
liv och därför kallas Alzheimers för ”de anhörigas sjukdom”. 
Sjuksköterskan behöver förståelse för hur anhörigas livssituation 
förändras och vad det innebär att ta rollen som anhörigvårdare. Då 
anhöriga innehar stor kunskap om individen de vårdar skall 
sjuksköterskan beakta anhörigas kompetens och erfarenhet för att 
optimera vårdrelationen. Syftet var att beskriva anhörigvårdares 
erfarenheter av att leva och vårda en anhörig med Alzheimers 
sjukdom. Arbetet utfördes som en litteraturstudie utifrån 13 
vetenskapliga artiklar som granskades, analyserades samt 
färgkodades. Vid kodningen framkom fem kategorier som var de 
mest karaktäristiska erfarenheterna. I resultatet framkom det att 
anhöriga saknade kunskap om sjukdomen, att den nya rollen 
innebar en förändrad relation och nya prioriteringar. Att känna 
förlust av den tidigare relationen mellan anhörigvårdaren och 
personen med Alzheimers var en erfarenhet som delades av 
många anhörigvårdare. Bristen på egentid och minskat socialt 
umgänge kunde ses som negativa erfarenheter men resultatet visar 
att anhörigvårdare lär sig att leva i nuet och uppskatta vardagliga 
ting. Sjuksköterskan behöver mer utbildning i att möta och stödja 
anhöriga för att få förståelse. Vidare forskning bör fokusera på 
manliga anhörigvårdares erfarenheter då de är 
underrepresenterade i forskningen. 
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families living situation is changed by the disease and means to 
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Inledning 
 

Runt om i världen är 24 miljoner människor drabbade av någon form av demens, 
majoriteten av dessa lider av Alzheimers sjukdom (Ballard, et al., 2011). År 2020 
beräknas antalet drabbade ha ökat till 42,3 miljoner. Efter hjärt- och kärlsjukdomar, 
cancer och stroke är demens den fjärde vanligaste dödsorsaken i västvärlden 
(Alzheimerföreningen i Sverige, 2009). Alzheimers sjukdom står för 60 % av alla 
demenssjukdomar och är mest framträdande efter 65 års ålder (Alzheimers.nu, 2010). 
Majoriteten av de som drabbas är kvinnor. Dock är orsakerna till Alzheimers sjukdom 
fortfarande okända men ärftlighet och hög ålder är riskfaktorer. Idag finns det inget 
botemedel mot Alzheimers sjukdom utan hälso- och sjukvården inriktar sig istället på att 
lindra symptom och uppväga de funktionsnedsättningar som människor med Alzheimers 
sjukdom lider av (Socialstyrelsen, 2010). 

 
Enligt Alzheimersföreningen i Sverige (2009) bor en stor del av personerna som har 
Alzheimers hemma och vårdas av sina anhöriga. De anhörigas insats för den sjuke är 
betydelsefull men också en stor påfrestning för den som vårdar. Ekman, et al. (2011) 
skriver att de flesta får ansvaret att vårda en anhörig med Alzheimers när de själva har 
uppnått en hög ålder och kanske har en egen sviktande hälsa. Därför är det betydelsefullt 
att de anhöriga också tar vara på sin egen hälsa samt att hälso- och sjukvårdspersonal 
uppmärksammar både patienten och deras anhörigas behov av stöd (Alzheimers.nu, 
2010). 
 
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005a) står det 
om vikten av att undervisa både patient och närstående på ett empatiskt och förståeligt 
sätt. Anhöriga skall ha möjlighet att vara delaktiga i vårdtagarens situation och det krävs 
ett samarbete mellan personal och anhöriga (Josefsson, u.å.). Ballard, et al. (2011) 
uppmärksammar att information och stöd om sjukdomen till anhöriga är av betydelse för 
att de ska kunna upprätthålla ett bra liv tillsammans med den drabbade. Ekman, et al. 
(2011) berättar att anhöriga ofta saknar kunskap och erfarenhet av sjukdomen och därför 
kan beteendet hos personen med Alzheimers uppfattas obegripligt för personer i dennes 
närhet.  
 

Bakgrund 
 

Alzheimers sjukdom 
 
Det saknas ännu forskning på vilka orsaker som ligger till grund för Alzheimers sjukdom 
(Ekman, et al., 2011). Flera studier påvisar att det sker en onormal nedbrytning av ett 
protein i hjärnan som heter amyloidprekursorprotein [APP]. I alla hjärnans cellväggar 
finns proteinet APP som vid en normal process bryts ned och transporteras bort, men vid 
Alzheimers fungerar inte processen. När processen bryts bildas det beta-amyloid som är 
en nedbrytningsprodukt, vilket ger en toxisk påverkan på nervcellerna (Ekman, et al., 
2011). Lindgren (2008) förklarar att beta-amyloid ansamlas till korn och därmed bildar 
plack bland nervcellerna. Denna onormala process leder till att nervcellerna minskar i 
kapacitet och som följd av detta minskar hjärnan i vikt och skrumpnar ihop (Lindgren, 
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2008). Dessa förändringar är typiska för Alzheimers och har ett speciellt 
utbredningsmönster i hjärnan (Ekman, et al., 2011). Nedbrytningen startar oftast i ett 
område som kallas entorhinal cortex, vilket är de mellersta tinningloberna som bland 
annat styr minnesfunktionerna. Processen fortlöper sedan till de resterande 
tinningloberna, hjässloberna och slutligen pannloberna (Ekman, et al., 2011). Det som 
dock inte drabbas är framförallt förmågan att kunna röra sig samt sinnesorganen. 
 
Alzheimers sjukdom har ett flertal riskfaktorer som har fastställts genom flera studier. De 
mest vedertagna riskfaktorerna som nämns är hög ålder, högt blodtryck, ärftlighet, kön, 
upprepade slag mot huvudet och livsstilsvanor (Alzheimerfonden, u.å.). Ekman, et al. 
(2011) skriver om hur risken att få Alzheimers påverkas av vår livsstil. De som löper 
större risk för hjärt- och kärlsjukdomar löper även större risk för att utveckla Alzheimers 
sjukdom. 
 
Sjukdomen kommer alltid smygande och därför är det svårt för såväl patienten som 
anhöriga att påvisa exakt när sjukdomen började (Ekman, et al., 2011). Det vanligaste 
inträdande symptomet är att det episodiska minnet, närminnet, försämras. 
Alzheimerfonden (u.å.) berättar att dessa symptom visas tydligare hos yngre personer 
samt hos dem som har ett krävande yrke. För att dölja minnesstörningarna använder 
personerna ofta speciella strategier som uppväger den minskade minneskapaciteten. Både 
Alzheimerfonden (u.å.) och Ekman, et al. (2011) menar att det är i detta stadium som 
närstående och arbetskamrater uppmärksammar försämringen. Efter de första symptomen 
brukar Alzheimers sjukdom delas in i tre faser: mild, medelsvår och svår 
(Alzheimerfonden, u.å.). I den milda fasen skriver Lindgren (2008) om hur minnet 
ytterligare försämras likaså uppfattning och förståelse. Förmågan att bekanta sig med och 
hitta i nya miljöer försvagas och så småningom får personen problem att hitta i sin egen 
hemmiljö. Sjukdomen övergår sedan till den medelsvåra fasen där de kognitiva 
förmågorna försämras. Ekman, et al. (2011) förklarar att initiativförmågan avtar, 
personen blir allt mer passiv och språket påverkas och det blir svårt att formulera 
meningar. I denna fas klarar personen att ta hand om sig själv hemma med hjälp av tillsyn 
(Alzheimerföreningen, 2009). Den sista fasen i sjukdomsförloppet kännetecknas av att 
personer är i behov mycket tillsyn och hjälp. Ekman, et al. (2011) uppmärksammar att 
språket försämras avsevärt och upprepning av ord är vanligt förekommande. Personerna 
kan nu drabbas av inkontinens och har därför svårt att bibehålla sin personliga hygien 
(Ekman, et al., 2011). Tiden från att personen har diagnostiserats med Alzheimers 
sjukdom till att personen avlider är vanligtvis mellan fem och tio år, dock är 
sjukdomslängden väldigt varierande menar Alzheimerföreningen (2009).  
 

Att vara anhörig 
 

Nationalencyklopedin [NE] (2011a) definierar anhörig som de närmaste släktingarna och 
likaså förklarar Socialstyrelsen (2005b) begreppet. Jämfört med anhörig är närstående en 
person som står den enskilda individen nära men behöver inte ha ett släktband (NE, 
2011b; Socialstyrelsen, 2005b). I litteraturstudien väljer vi att använda oss av begreppet 
anhörig eftersom resultatet speglar anhörigas erfarenheter av att vårda en nära släkting 
med Alzheimers sjukdom. När en person insjuknar i Alzheimers sjukdom förändras livet 
även för de anhöriga. Många ser det som en självklarhet att ta på sig anhörigrollen och 
ansvaret (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2004). Som anhörig till en person som 
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drabbats av Alzheimers är det betydelsefullt att ge stöd och att alltid finnas tillgänglig, 
dock innebär detta en enorm påfrestning för den anhöriga (Lindgren, 2008). Då den som 
insjuknar inte längre klarar av sina vardagliga sysslor sker en stor förändring för de 
anhöriga, som tvingas överta många uppgifter samt vårdansvaret (SSF, 2004). De 
rollförändringar som sjukdomen för med sig kan bli en stor belastning för de inblandade 
(Ekman, et al., 2011). Efter att ha levt i ett jämlikt förhållande med ett gemensamt ansvar 
kan det vara svårt att acceptera den nya situationen. Vidare beskriver Ekman, et al. (2011) 
att anhöriga har en tendens att dra sig undan från andra människor i deras omgivning på 
grund av rädsla för att de andra inte ska förstå. En del anhöriga försöker dölja problemen 
hos den drabbade, vilket kan leda till isolering och ensamhet i livssituationen. 
Demensförbundet (u.å) menar att anhöriga också kan dra sig undan för att inte bidra till 
att personen med Alzheimers känner sig utanför och mindervärdig i sociala sammanhang, 
även detta skapar en känsla av ensamhet. 
 
Som anhörig kan en känsla av sorg och förlust infinna sig allt eftersom personen med 
Alzheimers förändras av sjukdomen (Alzheimer’s association, 2011). Att se förmågor 
försvinna hos den drabbade är svårt att acceptera, likaså att se framtidsdrömmar krossas 
(Ekman, et al., 2011). När en person har diagnostiseras med Alzheimers sjukdom kan 
anhöriga känna skuld över att de inte tidigare förstått de avvikande beteendena, vilket har 
lett till onödiga diskussioner och bråk (Ekman, et al., 2011). Alzheimer’s association 
(2011) skriver att det är fullt normalt att känna skuld och att det är viktigt att våga söka 
stöd och hjälp. 
 

Att vara anhörigvårdare 
 

Socialstyrelsen (2005b) förklarar anhörigvårdare som en ”person som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjukt, äldre eller har funktionsnedsättning” (i.s.). År 2008 
var 84 000 personer i Sverige anhörigvårdare. I 4 av 5 fall var anhörigvårdaren en make 
eller maka (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2008). Nationellt 
kompetenscentrum Anhöriga [NkA] (2011) beskriver att det är lika många kvinnor som 
män som är anhörigvårdare. Att gå från att vara anhörig till att bli anhörigvårdare är en 
stor process. Enligt Wilson (1989) upplever de anhöriga en stegvis utveckling till att bli 
anhörigvårdare. Denna utveckling kan delas in i åtta faser och den första fasen innebär att 
de anhöriga noterar ett beteende som ter sig avvikande. Vidare berättar Wilson (1989) att 
detta beteende nonchaleras av de anhöriga tills den andra fasen tar vid. I andra fasen har 
beteendet försämrats ännu mer och kan inte längre bortförklaras. I tredje- och fjärde fasen 
börjar de anhöriga ana att allt inte stämmer och söker därför efter en förklaring (Wilson, 
1989). När diagnosen är ställd kan de anhöriga förstå det avvikande beteendet, vilket är 
den femte fasen. Efter detta tar den anhörige på sig rollen som vårdare utan att förstå vad 
uppgiften innebär, istället träder den moraliska plikten in och detta är den sjätte fasen 
(Wilson, 1989). Den sjunde fasen handlar om klara av vardagen och de problem som 
uppstår. Till slut skriver Wilson (1989) om den sista fasen då sjukdomsförloppet har gått 
långt och den anhöriga inte längre klarar av att vårda personen med Alzheimers själv, 
utan överlämnar ansvaret till hälso- och sjukvården.  
 
SSF (2004) påpekar att det är krävande att vara anhörigvårdare till en person med 
Alzheimers. Risken är stor att den anhöriga drabbas av ohälsa på grund av det tunga 
vårdandet, men bakom de negativa aspekterna som anhörigvårdare finns det också 
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positiva ting. Att få upprätthålla välbefinnandet hos den som vårdas ger positiv 
inspiration och energi samt motivation att fortsätta vårda (SSF, 2004).  
 

Omvårdnad 
 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005a) beskrivs att 
sjuksköterskan skall främja hälsa och förebygga ohälsa genom att stödja och undervisa 
patienter och närstående. Kommunikationen skall ske på ett respektfullt, empatiskt och 
lyhört sätt så att patient och närstående förstår. Sjuksköterskan ska optimera patienters 
och närståendes delaktighet i vården för att ge vägledning och stöd. Även SSF (2008) 
påpekar detta och säger att sjuksköterskan skall fungera som en vägledare. Kåver och 
Nilssonne (2007) menar att för att kunna stödja individen till hälsa och välbefinnande är 
det väsentligt att utgå ifrån individens syn på vad hälsa och välbefinnande är. 
Sjuksköterskan skall därför inte utgå ifrån sina egna perspektiv utan se utifrån patientens 
och anhörigas perspektiv. International Council of Nurses [ICN] (SSF, 2007) belyser 
vikten av att respektera mänskliga rättigheter och ta hänsyn till människors värderingar. 
Patienter och närståendes erfarenheter och kunskap ska tas till vara. Utifrån dessa behov 
och önskemål ska sjuksköterskan kunna framföra deras talan (SSF, 2007).  
 
Inom vården bör anhörigas kunskap beaktas och de ska ses som kompetensgivare. För att 
uppnå bästa omvårdnad och stöd är det viktigt som sjuksköterska att samarbeta med 
anhöriga (NkA, 2010). I samband med sjukdomen och dess behandling är det viktigt att 
det finns en bra dialog mellan patient och vårdare. Det är inte enbart de professionella 
vårdarna som skall undervisa patient och anhöriga utan det är också viktigt att 
vårdtagarna får framföra vilka behov de har som behöver tillfredsställas i situationen 
(Kåver & Nilssonne, 2007). I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1983:763) står det i 
§ 2 a att respekt för patientens självbestämmande och integritet skall ligga till grund för 
hälso- och sjukvården och att arbeta för att gynna goda kontakter mellan patient och 
personal. Även Socialtjänstlagen [SoL] (2001:453) i § 1 poängterar att verksamheten 
skall byggas på respekt samt vårdtagarens medverkan och medbestämmande. Ekman, et 
al. (2011) påpekar att dessa lagar gäller även personer med demenssjukdom. 
 
Som sjuksköterska är det relevant att ha kunskap och förståelse för de psykiska och 
fysiska påfrestningar som en anhörigvårdare ställs inför dagligen (Kelly, Reinhard & 
Brooks-Danso, 2008). I SoL (2009:549) kapitel 5 § 10 står det att socialnämnden ska 
underlätta för personer som vårdar en närstående genom att erbjuda stöd. Stödet skall 
präglas av kvalitet och individualisering (Ekman, et al., 2011). För att kunna ge ett bra 
stöd behövs kunskap och insikt om de komplikationer som kan uppstå mellan 
anhörigvårdare, vårdtagaren och andra familjemedlemmar (Kelly, et al., 2008). Vidare 
skriver Kelly, et al. (2008) att sjuksköterskan skall förutse de behov som vårdgivaren och 
familjen kan ha. Gedda (2003) beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal skall gå ifrån 
sin roll som expert och istället fungera som ett stöd, detta för att kunna identifiera 
anhörigas och patienters personliga behov. SSF (2008) belyser att målet med 
undervisning och information är att patienten och anhöriga skall få ökad kunskap samt 
förmåga att kunna fatta egna beslut. Det ska finnas en möjlighet för patienten att 
reflektera över den information och kunskap som ges av sjuksköterskan. Patientens egna 
prioriteringar är centrala i den hälsofrämjande omvårdnaden för att optimera den egna 
hälsan (Gedda, 2003). När en person drabbas av Alzheimers sjukdom påverkas hela 
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familjens situation därför är det centralt att ha ett familjeorienterat perspektiv (Ekman, et 
al., 2011). Både Ekman, et al. (2011) och Kelly, et al. (2008) vidhåller att en etablerad 
och fungerande relation med familjen är betydelsefull för att kunna ge bästa vård. Hälso- 
och sjukvårdspersonal har en viktig roll i att stödja och vara tillgänglig för de anhöriga. 
Personalen skall dock vårda utan att ta över de anhörigas vårdande (Ekman, et al., 2011). 
 
Att arbeta inom hälso- och sjukvården kräver kunskap och förståelse för olika individer 
och deras sjukdomar. Alzheimers sjukdom ökar i Sverige och detta gör att hälso- och 
sjukvårdspersonal måste vara förberedda på hur de ska bemöta de drabbade och deras 
anhöriga. När en person får diagnosen Alzheimers sjukdom påverkas även anhöriga 
vilken gör att sjukdomen också kallas för ”de anhörigas sjukdom”. Sjuksköterskan 
behöver förståelse för hur det är att vara anhörig till en person med Alzheimers sjukdom 
och hur deras livssituation förändras. Det är centralt för sjuksköterskan att beakta 
anhörigas kompetens och erfarenheter samt att ge stöd för att tillsäkra en kvalitativt god 
omvårdnad. 
 
 
Syfte 
 

Syftet var att beskriva anhörigvårdares erfarenheter av att leva med en person med 
Alzheimers sjukdom. 

 

Metod 

 
Litteraturstudien genomfördes enligt Fribergs litteraturöversikt (Friberg, 2006). För att 
skapa fördjupning inom ämnet valdes utifrån syftet relevanta kvantitativa och kvalitativa 
artiklar. I litteraturstudien användes en induktiv ansats då det saknades en hypotes inför 
ämnesfördjupningen.  

 

Datainsamling 
 

Innan syftet fastställdes gjordes en pilotundersökning för att säkerställa att det fanns 
tillräckligt med material för ämnet. Efter pilotsökningen kunde vi tydligt och enkelt 
utforma ett syfte. Utifrån syftet valdes relevanta sökord ut och dessa presenteras i tabell 
1: sökordsöversikt. De vetenskapliga databaser som användes vid sökningarna var 
Cinahl, PubMed och SveMed+ då dessa är inriktade på omvårdnad, medicin och hälsa. 
De mest framträdande sökorden var Alzheimer’s disease, family eller caregivers.  För att 
strukturera upp sökningen användes Subject Headings i Cinahl och MeSH-termer i 
PubMed. I Svemed+ gjordes två frisökningar. I Cinahl markerades ”major concept” på de 
mest framträdande sökorden utifrån syftet. Därefter kompletterades övriga sökord i 
Cinahl med ”explode” för att utöka sökningen och för att få med underrubriker. Under 
hela sökprocessen användes sökordet Alzheimer’s disease som i de flesta sökningarna 
kombinerades med sökorden caregivers eller family. De inklusionskriterier som användes 
vid sökningarna var att artiklarna skulle vara publicerade från år 2001, språket skulle vara 
engelska och innehålla ett abstrakt. I databasen SveMed+ användes inga begränsningar 
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eftersom sökningen inte resulterade i ett stort antal träffar. Exklusionskriterierna var att 
artiklarna berörde psykisk ohälsa och var vinklade utifrån personen med Alzheimers 
sjukdoms perspektiv. En artikel hittades i en manuell sökning via en annan 
vetenskapligartikels referenslista som ansågs vara passande till litteraturstudiens syfte. 
Artiklar som var vinklade ur patientens perspektiv valdes bort då dessa inte ansågs vara 
relevanta utifrån syftet. Dubbletter som framkom vid sökningarna redovisades inom 
parantes med asterisk (se tabell 2, bilaga A). 
 
Sammanlagda träffar vid sökningarna var 236 stycken och efter sökningarna valdes ett 
flertal artiklar bort då titeln inte motsvarade vårt ämnesområde och syfte. Detta 
resulterades i att 112 stycken abstrakt lästes igenom som sedan sållades ut till 32 stycken 
vetenskapliga artiklar i urval 1. De artiklar som fanns med i urval 1 hade ett innehåll som 
bedömdes väsentlig för vårt syfte. Artiklarna lästes noggrant igenom och 
kvalitetsgranskades utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) två protokoll, en för 
kvantitativa artiklar respektive kvalitativa artiklar. Vid slutförande av granskningen 
sammanfattades bedömningen av kvalitén på artiklarna till låg, medel eller hög. De 
artiklar som hade låg kvalitet exkluderades till urval 2 därefter återstod 13 artiklar med 
medel eller hög kvalitet. 

 
Tabell 1. Sökordsöversikt 
 

Sökord 
 
Cinahl Headings 
(Cinahl) 

MeSH-term 
(PubMed) SveMed+ 

Alzheimers sjukdom Alzheimer’s Disease Alzheimer’s 
Disease 

Alzheimers 

Familj Family+  Family 
Stöd   Social support 
Kommunikation Communication+   
Livsstil  Life style  
Sorg  Grief  
Make/Maka   Spouse 
Livskvalité Qualtity of life   
Vårdgivare Caregivers Caregivers Caregivers 
Hälso- och sjukvård Health Services+   
Upplevelser Life Experiences+ Experiences  
Vårdande Caring+ Caring  

 

Databearbetning 
 

Tretton stycken artiklar valdes ut till urval 2, dessa lästes först igenom enskilt och sedan 
gemensamt. De mest framträdande erfarenheter markerade och därefter granskades 
artiklarna noggrant. Utifrån innehållet skapades sedan fem kategorier: 

 
- Att erfara okunskap om sjukdomen 
- Att erfara en förändrad livssituation 
- Att erfara förlust av den tidigare relationen 
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- Att erfara begränsningar av egna behov 
- Att leva i nuet 

 
Materialet i artiklarna som ansågs vara väsentlig för syftet markerade med olika färger. 
Det som markerades var återkommande erfarenheter och detta kunde sedan kopplas 
samman med en passande kategori. Dessa markeringar gjorde att likheter och olikheter i 
artiklarna kunde urskiljas. Sedan bestämdes kategoriernas ordningsföljd för att få en 
tydlig och klar struktur i resultatet. Slutligen sammanfattades artiklarna i en 
artikelöversikt (Tabell 3, Bilaga B, C & D). 

 

Resultat  
 

Att erfara okunskap om sjukdomen 
 

Många gånger kunde det vara svårt att förstå de tidiga symptomen i Alzheimers sjukdom 
och det var en utmaning att erkänna att något var fel (Butcher, Holkup & Coen 
Buckwalter, 2001; Galvin, Todres & Richardson, 2005; Juozapavicius & Weber, 2001; 
Persson & Zingmark, 2006). De smygande symptomen togs ofta för normalt åldrande, 
koncentrationssvårigheter eller att personen hade mycket att göra. Anhöriga märkte ofta 
att någonting var fel när vardagssysslorna förföll till exempel obetalda räkningar 
(Juozapavicius & Weber, 2001). Den största anledningen till att anhöriga sökte hjälp var 
på grund av personens nedsatta minnesförmåga samt förvirring (Georges, et al., 2008). 
Juozapavicius och Weber (2001) beskrev att anhörigvårdarna i efterhand kunde känna 
ångest över hur de behandlade vårdtagaren på grund av att de inte insåg att personen led 
av Alzheimers. De anhöriga kunde bli arga på personen med Alzheimers märkliga 
beteende eftersom de inte förstod. Georges, et al. (2008) skrev att majoriteten av 
deltagarna i deras studie önskade mer information om sjukdomsprocessen samt vilka 
möjligheter det fanns att få hjälp. De anhöriga uppskattade att få relevant information om 
sjukdomen för att lättare kunna inta sin nya roll som anhörigvårdare (Butcher, et al., 
2001).  Även efter flera år som anhörigvårdare kände många att de hade för lite kunskap 
om Alzheimers sjukdom, dess utveckling och hur vårdandet skulle ske i hemmet 
(Vellone, Sansoni & Cohen, 2002).  
 
Anhörigvårdarna kände inte bara frustration över bristen på information utan också på 
grund av sjukdomens påverkan på individen såsom minnesförlust och svårigheten att 
kommunicera (Butcher, et al., 2001). För anhörigvårdarna gick det åt mycket energi till 
att upprepa sig samt att leta reda på saker som var felplacerade utav personen med 
Alzheimers. Nedsatt förmåga att minnas och koncentrera sig kunde leda till 
kommunikationssvårigheter (Small, Gutman, Makela & Hillhouse, 2003). 
Anhörigvårdare lärde sig att anpassa kommunikationen efter den de vårdar och att inte 
argumentera för att undvika onödiga konflikter (Juozapavicius & Weber, 2001). En 
kvinna som vårdade sin make säger: ”Om det inte gör någon skillnad, låt det vara… Om 
himlen är grön, så är den grön” (Juozapavicius & Weber, 2001 s. 15, egen översättning). 
 
Andra effektiva kommunikationsstrategier som anhörigvårdare använde var att tala med 
korta meningar, ställa en fråga i taget, undvika att avbryta samt att uppmuntra personen 
med Alzheimers sjukdom att prata och hitta rätt ord. Strategier som användes sällan av 
anhörigvårdarna var att tala långsamt och upprepande av mening (Small, et al., 2003). 
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Anhöriga ansåg att de som vårdgivare skulle behandla vårdtagaren som de gjorde innan 
sjukdomen i den mån det var möjligt (Vellone, et al., 2002). Även om inte vårdtagaren 
förstod vad som sades är det betydelsefullt att tala på ett naturligt och respektfullt sätt. 
Small, et al. (2003) framhöll att om anhörigvårdare använde sig av en 
kommunikationsstrategi var det större chans att individen med Alzheimers förstod vad 
som sades och kunde svara korrekt.  
 

Att erfara en förändrad livssituation 

 
När en person diagnostiserades med Alzheimers sjukdom förändrades hela familjens 
livssituation och deras relationer. Framtiden var oförutsägbar och livet kunde te sig som 
en berg- och dalbana (Butcher, et al., 2001; Galvin, et al., 2005; Juzoapavicius & Weber, 
2001; Paun, 2003; Persson & Zingmark, 2006; Vellone, et al., 2002; Vellone, Piras, 
Talucci & Cohen, 2008). De levde med samma person som innan men när sjukdomen 
successivt tog över förändrades personen och blev en annan individ (Butcher, et al., 
2001). Vidare beskrev Butcher, et al. (2001) att anhöriga ville ha kunskap om och inblick 
i hur den de vårdade vill bli behandlad, detta för att kunna ta hand om personen på ett 
respektfullt sätt. Persson och Zingmark (2006) beskrev om hur anhöriga upplevde att de 
ständigt befann sig i en process som påverkade alla aspekter av deras vardagliga liv. 
Butcher, et al. (2001) poängterade att prioriteringarna blev annorlunda även livet samt 
relationen mellan vårdtagaren och den anhörige förändrades. Anhörigvårdarens nya roll 
innebar  inte bara att vårda utan även att ta över de sysslor som personen med Alzheimers 
inte längre klarade av att utföra (Butcher, et al., 2001). Även Juozapavicius och Weber 
(2001) underströk detta och menade att det kan vara svårt att sent i livet lära sig nya 
färdigheter. En kvinnlig deltagare berättade: ”Jag fick lära mig den svåra vägen… jag var 
tvungen att lista ut hur man gör saker själv… idag är unga kvinnor mer självständiga… 
jag var så beroende av honom” (Juozapavicius & Weber, 2001 s. 17, egen översättning).   
 
För anhörigvårdarna var plikten en central upplevelse (Vellone, et al., 2002). Ett flertal av 
anhörigvårdarna kände en plikt mot familjemedlemmen som hade drabbats av 
Alzheimers sjukdom, eftersom de hade ingått äktenskap och därmed lovat att älska 
varandra i nöd och lust (Vellone, et al., 2002). I Pauns (2003) studie talade deltagarna 
också om den äktenskapliga plikten. De flesta anhörigvårdarna kände ett starkt band till 
sin livspartner och att åtagandet att vårda var en del av att leva med en annan person.    
 
För att få vardagen att fungera skrev Persson och Zingmark (2006) att det krävdes en 
organiserad vardag för att klara av vardagliga aktiviteter. Sjukdomen gjorde att anhöriga 
inte kunde förutse hur dagen skulle bli, vilket gör att de kunde tvingas handla impulsivt. 
Butcher, et al. (2001) menade att det inte bara var vardagen som var oförutsägbar utan 
även framtiden. Många anhöriga levde för dagen och försökte fortfarande förstå 
Alzheimers sjukdomsbild (Paun, 2003). Vellone, et al. (2008) betonade att 
anhörigvårdarna vet att sjukdomen successivt förvärrades men att de saknade kunskap om 
hur sjukdomen fortlöpte och vad som kan hända i framtiden. Vellone, et al. (2002) 
berättade att det fanns ett hopp hos anhörigvårdarna att den drabbade inte skulle bli mer 
försämrad i sin sjukdom. De hoppades också att få se positiva resultat av medicineringen 
mot Alzheimers sjukdom, även om de hade blivit informerade om att medicinen bara 
kunde bromsa sjukdomen (Vellone, et al., 2002). Hos de anhörigvårdare som vårdade en 
förälder fanns en rädsla för att i framtiden utveckla Alzheimers och hos både makar och 
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barn fanns en oro över att inte kunna ta hand om sin familjemedlem i framtiden (Vellone, 
et al., 2002).  
 

Att erfara förlust av den tidigare relationen 
 

Större delen av anhörigvårdarna upplevde en förlust av den tidigare relationen som de 
hade med personen som hade Alzheimers sjukdom (Beeson, 2003; Butcher, et al., 2001; 
Sanders, Ott, Kelber & Noonan, 2008; Vellone, et al., 2002). Vidare skrev Vellone, et al. 
(2002) om hur de anhöriga såg hur den käraste förändrades och blev någon annan på 
grund av sjukdomen. Makar som vårdade en person med Alzheimers upplevde större 
ensamhet än makar som inte var vårdare (Beeson, 2003). Det fanns också ett samband 
mellan förlust av relationen och ensamhet (Beeson, 2003). Butcher, et al. (2001) 
uppmärksammade att det var jobbigt när personen med Alzheimers inte längre kände igen 
sin familj. En dotter som vårdade sin mamma förklarade: ”Jag tycker det är väldigt 
frustrerande och förkrossande att hon inte vet att jag är hennes dotter. Det är svårt” 
(Butcher, et al., 2001 s. 45, egen översättning).  
 
Vårdgivarna hade en stor längtan efter den relation de tidigare hade med vårdtagaren. 
Bristen av kontroll samt insikten i hur livet hade förändrats kunde skapa ångest och en 
längtan tillbaka till livet innan sjukdomsdebuten (Sanders, et al., 2008). Paun (2003) 
framhöll att en av de största förlusterna var oförmågan att kommunicera med den de 
vårdade. Vellone, et al. (2002) påpekade att anhörigvårdare upplevde att den de vårdade 
befann sig i en egen värld som var avstängd från omgivningen. Persson och Zingmark 
(2008) hävdade även att bristen på kommunikation och bekräftelse skapade en känsla av 
sorg och ensamhet i relationen. Känslan av sorg och förlust hade ett samband mellan 
ensamhet och att känna sig övergiven (Persson & Zingmark, 2008). Att se hur personen 
med Alzheimers inte längre klarade av att göra samma saker som förr var en tung förlust 
(Butcher, et al., 2001; Sanders, et al., 2008; Vellone, et al., 2002). Förlust och sorg 
uppkom varje gång en förmåga försvann hos individen med Alzheimers menade 
Juozapavicius och Weber (2001). Anhöriga hade därför många gånger sörjt färdigt när 
individen väl avled. Enligt Beeson (2003) kände kvinnor som vårdade sin make mer 
ensamhet och större förlust av relationen än de män som vårdade sin maka. Detta kunde 
kopplas till Andrén och Elmståhl (2008) samt till Thomas, et al. (2006) som också visade 
att kvinnor upplevde ett mindre välbefinnande än män. 

 

Att erfara begränsningar av egna behov 
 

När anhöriga tog rollen som vårdgivare innebar detta ett stort ansvar och att deras egen 
tid och möjlighet till sociala aktiviteter begränsades (Paun, 2003; Persson & Zingmark, 
2006; Sanders, et al., 2008; Vellone, et al., 2002; Vellone, et al., 2008). Vellone, et al. 
(2008) uppmärksammade att anhörigvårdare ansåg att livskvalitet var att ha egen tid och 
frihet men påpekade att deras egen tid var begränsad och styrdes av vårdtagaren. Sanders, 
et al. (2008) stärkte detta då anhörigvårdaren aldrig kunde planera sina egna aktiviteter 
för de kunde inte förutse hur lång tid vårdandet skulle ta och när de behövdes. Allt 
eftersom Alzheimers sjukdom utvecklades blev livet hårt, stressigt och allt fokus låg på 
den de vårdade (Vellone, et al., 2002). Sanders, et al. (2008) berättade att det inte bara 
handlade om brist på egen tid utan även konstant ha vårdandet i tankarna. Detta beskrev 
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också Vellone, et al. (2002) då de framkom att anhörigvårdarna aldrig kunde låta hjärnan 
vila eller koppla av under en semester. Anhörigvårdarna upplevde att vårdandet aldrig tog 
slut och att det var en uppgift som pågick dygnet runt, varje dag (Butcher, et al., 2001). 
Persson och Zingmark (2006) skrev om hur vårdtagaren blev beroende av sin 
anhörigvårdare i det vardagliga livet, detta kunde leda till konflikter på grund av deras 
olika behov. Att leva och vårda en person med Alzheimers gjorde att stora delar av dagen 
präglades av sjukdomen (Persson & Zingmark, 2006). I sjukdomsprocessen var 
utmaningen att hitta gemensamma intressen att dela. Att uppleva små men meningsfulla 
ögonblick tillsammans gjorde vardagen betydelsefull (Galvin, et al., 2005). 
 
I den nya situationen var stöd från vänner och bekanta som känt personen innan 
sjukdomen debuterade värdefull (Persson & Zingmark, 2006). De sociala kontakterna 
blev färre allt eftersom personen med Alzheimers blev sämre och vissa bekantskaper 
uteblev helt (Galvin, et al., 2005). Dock ansåg anhörigvårdarna att de närmaste vännerna 
accepterade de förändringar som sjukdomen förde med sig (Persson & Zingmark, 2006). 
Detta påverkade också familjerelationerna, då anhörigvårdarna kände skuld över att de 
inte hade tillräckligt med tid till de övriga familjemedlemmar (Vellone, et al., 2002). 
Förlust av spontanitet och självständighet i anhörigvårdarens liv kunde leda till större 
avstånd mellan anhöriga och familj eller vänner (Paun, 2003). Sanders, et al. (2008) 
framhöll vikten av tillit till vänner där anhörigvårdaren kunde vara sig själv och finna ro.  
 
Isolering var en vanlig erfarenhet bland anhörigvårdarna (Sanders, et al., 2008). Då 
vårdandet tog mycket tid fanns det inte möjlighet att delta i andra sociala aktiviteter, 
vilket kunde skapa isolering för vårdgivaren (Sanders, et al., 2008). För att minska 
känslan av isolering hjälpte det med stöd från omgivningen. Makar som inte hade tillgång 
till stöd upplevde en högre grad av isolering jämfört med de som fick stöd (Andrén & 
Elmståhl, 2008). Människor i ens närhet visste inte hur de skulle hantera sjukdomen och 
isolering kunde därför bero på omgivningen (Sanders, et al., 2008). Av rädsla för att säga 
något fel valde bekanta att istället ta avstånd.  
  
När en person diagnostiserades med Alzheimers hamnade de anhöriga i en livssituation 
med oönskade förändringar (Persson & Zingmark, 2006). Att se sina begränsningar i 
vårdandet av en anhörig var en svårighet för många. Dock var det nödvändigt att 
anhörigvårdarna tog hand om sin egen hälsa för att orka (Butcher, et al. 2001). Detta 
påvisade också Galvin, et al. (2005) och menade att vårdaren måste kunna balansera den 
egna fysiska hälsan för att kunna hantera sina begränsningar. Persson och Zingmark 
(2006) skrev om svårigheten att be om hjälp och fatta beslut om vården för den anhörige. 
Anhörigvårdare hade en tendens att undvika att involvera övriga familjemedlemmar i 
vårdandet, då de ansåg att dessa har fullt upp med sina egna familjer (Vellone, et al., 
2002). Familjemedlemmar som sällan mötte personen med Alzheimers sjukdom upplevde 
sällan att någonting var fel (Juozapavicius & Weber, 2001). En del trodde inte heller på 
diagnosen som hade ställts och detta tvivel blev till kritik mot anhörigvårdaren. 
 
För många anhörigvårdare var vårdhem inget alternativ för personen med Alzheimers 
sjukdom då anhöriga ansåg att det egna hemmet var den bästa vårdplatsen (Paun, 2003). 
En del av vårdtagarna ville inte heller bli vårdade av någon annan än deras anhöriga 
påpekade Vellone, et al. (2008). Paun (2003) fortsatte att belysa att vårdhem ses som den 
sista utvägen då inga andra alternativ var möjliga. Vellone, et al. (2008) upplyste att 
deltagarna i studien saknade hjälp från hälso- och sjukvården. Bristen på hjälp framkom 
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även i Georges, et al. (2008) studie där majoriteten hävdade att de inte hade tillgång till 
professionell hjälp.  

 

Att leva i nuet 
 

Det var lätt att enbart fokusera på de negativa aspekterna i att vara anhörigvårdare, vilket 
gav en felbalanserad bild av vårdandet. Majoriteten av vårdgivarna ansåg att det fanns 
positiva aspekter (Butcher, et al., 2001; Galvin, et al., 2005; Paun, 2003; Persson & 
Zingmark, 2006; Vellone, et al., 2008). Några anhörigvårdare menade att deras syn av 
vad livskvalitet var hade förändrats i och med livsomställningen (Vellone, et al., 2008). 
De påpekade att deras välbefinnande styrdes av vårdtagaren. Hade vårdtagaren en god 
hälsa uppnådde även anhörigvårdaren en god hälsa (Persson & Zingmark, 2006; Vellone, 
et al., 2008).  Även Thomas, et al. (2006) underströk att vårdgivarens livskvalitet var 
sammankopplad med den vårdades livskvalitet. Andrén och Elmståhl (2008) beskrev att 
det fanns en stor tillfredsställelse hos anhörigvårdarna när de såg att vårdtagaren mådde 
väl och uppskattade vårdandet.  
 
För anhörigvårdare var det väsentligt att behandla personen med Alzheimers sjukdom 
med respekt och uppmuntra dem att göra de sysslor dem fortfarande klarade av (Butcher, 
et al., 2001; Persson & Zingmark, 2006; Vellone, et al., 2002). När vårdtagaren och deras 
partner med Alzheimer utövade saker tillsammans skapade detta känslor av närhet, 
värdighet och glädje (Persson & Zingmark, 2006). Att minnas stunder och ögonblick från 
tiden innan Alzheimers sjukdom var betydelsefullt och positivt för relationen i vårdandet 
(Butcher, et al., 2001). Anhörigvårdare upplevde att det var centralt att leva i nuet och ta 
tillvara på de positiva stunderna i vardagen (Persson & Zingmark, 2006). Vardagliga 
aktiviteter som förr saknade betydelse fick en ny innebörd och skapade gemensamma 
ögonblick (Galvin, et al., 2005; Persson & Zingmark, 2006). Paun (2003) berättade att 
vårdarna fortfarande fann saker i livet att vara tacksamma för, vilket ledde till att 
vårdandet kändes meningsfullt. Persson och Zingmark (2006) vidhöll detta genom att 
stödja vårdtagarens tidigare intressen kände vårdgivaren mening.  
 
För att förstå och klara av vårdsituationen tog många hjälp av sin andliga tro (Paun, 
2003). Sanders, et al. (2008) menade att utan den andliga tron skulle många uppleva att 
de var tvungna att kämpa hårdare i rollen och ansvaret som anhörigvårdare. Utan tron på 
Guds hjälp trodde flera anhörigvårdare att de hade gett upp för länge sedan. Paun (2003) 
berättade att utmaningen att vårda en anhörig hade stärkt vårdgivarna, lärt dem att inte ta 
livet för givet och att ta hand om sig själva. För om de inte klarade av att ta hand om sig 
själva klarade de inte heller att ta hand om personen med Alzheimers sjukdom (Paun, 
2003).  
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Artikelsökningarna genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och Svemed+, då dessa 
var inriktade mot omvårdnad, medicin och hälsa ansågs de vara relevanta för 
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fördjupningsarbetet. Eftersom huvudämnet i litteraturstudien var Alzheimers sjukdom 
sågs det som en styrka att ha med detta sökord vid alla sökningar. Sökordet Alzheimer’s 
Disease kombinerades ofta med family eller caregivers, dessa sökord ansågs vara 
relevanta utifrån syftet. I databasen PubMed användes MeSH-termer för att få en korrekt 
översättning av de svenska termerna till engelska. I Cinahl användes major concept och 
explode. Genom att använda major concept och explode fick artiklarna de utvalda 
sökorden som ämnesord vilket är en styrka i studien. Begränsningarna som användes vid 
sökningarna i Cinahl och PubMed var att det skulle finnas ett abstrakt för att kunna 
avgöra innehållet i artikeln. Artiklarna skulle också vara skrivna på engelska samt vara 
publicerade från 2001 och framåt. Vid den första pilotsökningen gjordes inga 
begränsningar på årtal vilket resulterade i ett antal relevanta artiklar för litteraturstudiens 
syfte. På grund av dessa artiklar valdes därför begränsningen från år 2001. I Svemed+ 
gjordes två frisökningar. Den ena sökningen resulterade i ett fåtal träffar och därför 
gjordes inga begränsningar i sökningen. Den andra sökningen resulterades i ett flertal 
träffar och begränsades med att engelska skulle vara artikelns språk. Då sökordet 
Alzheimers användes ansågs resultatet av betydelse trots frisökning. Det var ett stort 
bortfall mellan lästa abstrakt och urval 1 på grund av att många artiklars abstrakt inte 
passade litteraturstudiens syfte. Ett flertal av artiklarna handlade om psykisk ohälsa och 
gallrades därför bort. 
 
I litteraturstudien användes totalt 13 artiklar varav fyra stycken kvantitativa, åtta stycken 
kvalitativa samt en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie. Detta ansågs vara en 
styrka i litteraturstudien att majoriteten av artiklarna var kvalitativa då de beskiver 
anhörigvårdarnas erfarenheter, vilket också var syftet. Det kan ses som en svaghet att 
några resultatartiklar endast användes ett fåtal gånger. Dock ansågs dessa artiklar 
innehålla väsentlig fakta som stärkte resultatet. Sex av artiklarna använde sig av en 
fenomenologisk metod vilket är centralt då fenomenologiska studier utgår ifrån 
upplevelser och erfarenheter. Artiklarna granskades utifrån Willman, et al. (2011) mall 
för kvalitativa respektive kvantitativa studier. Tolv artiklar ansågs ha en hög vetenskaplig 
kvalitet och en uppnådde medelkvalitet. Den artikeln med en medelbar vetenskaplig 
kvalitet ansåg ändå uppnå tillräckigt god kvalitet för att tas med i urval 2. En artikel hade 
ett stort bortfall men kvaliteten påverkades inte då det fanns tydliga förklaringar till 
bortfallen.  
 
Av artiklarna var fem från USA, en från Kanada och resterande från Europa varav två av 
dessa var från Sverige. Det är en stor styrka att alla artiklar kommer från Nordamerika 
och Europa då de är jämförbara med det svenska samhället. Det kan ses som en svaghet 
att endast två världsdelar är representerade i studien. Att använda artiklar från övriga 
världsdelar hade kunnat stärka studien och ge ett bredare perspektiv samt mångfald till 
resultatet. Dock kan det också vara en svaghet då kulturen i olika länder skiljer sig åt och 
att hälso- och sjukvårdssystemen ser olika ut i världen. 
 
Under granskningen av artiklarna till resultatet framkom likheter mellan studierna. Dessa 
likheter användes för att skapa kategorier till resultatet. Varje kategori tilldelades en färg 
och därefter lästes artiklarna igenom ännu en gång och markerades med passande 
kategorifärg.  Då syftet var att beskriva erfarenheter ansågs detta tillvägagångssätt gett 
den bästa utdelningen. De mest framkommande erfarenheterna användes som kategorier 
vilket är en styrka i litteraturstudien, då läsaren lätt kan följa och förstå arbetets 
uppbyggnad. Litteraturstudiens resultat hade kunnat se annorlunda ut om bearbetningen 
av data hade skett med en annan metod. Hade andra kategorier valts ut hade detta 
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resulterat i ett annorlunda resultat eftersom litteraturstudien hade fått ett annat perspektiv. 
Det kan ses som en styrka att artiklarnas resultat hade många likheter då de visar 
anhörigvårdares upplevelser och erfarenheter men det kan också vara en svaghet eftersom 
det ger ett smalt resultat. Dock framkom dessa likheter i alla artiklar även de som inte 
kom med till urval 2. 
 

Resultatdiskussion 
 

Utifrån Willman, et al. (2011) kvalitetsbedömningsmall för kvalitativa respektive 
kvantitativa studier bedöms resultatartiklarnas vetenskapliga kvalitet. Bedömningsmallen 
anses vara otydlig och svår att förstå vilket kan leda till misstolkning samt en 
missbedömning av artiklarnas vetenskapliga kvalitet. Majoriteten av anhörigvårdarna i 
studierna är kvinnor vilket gör att resultatet inte kan generaliseras. Enligt Alzheimer 
fonden (u.å.) drabbas fler kvinnor än män av Alzheimers sjukdom. Det är oftast lika 
många män som kvinnor som är anhörigvårdare (NkA, 2011) vilket borde resultera i fler 
manliga deltagare och anhörigvårdare i studierna. Detta ses som en svaghet då resultatet 
kan ge en mer trovärdig och rättvis bild om det är jämvikt mellan kvinnliga och manliga 
deltagare i studierna. I studierna diskuteras inga svagheter respektive styrkor av genus, 
vilket ger studierna en viss svaghet. 
 
Tolv stycken av artiklarna uppnår hög kvalitet och en artikel uppnår medelkvalitet. Att en 
av artiklarna endast uppnår medelkvalitet beror på urvalet då det enbart är en deltagare i 
studien. Detta kan ses som en svaghet men kvaliteten vägs upp av artikelns djupgående 
innehåll. Samtidigt är det en styrka att de kvalitativa studierna har få deltagare eftersom 
det leder till ett djupare resultat då författarna kan ägna mer tid åt djupintervjuer. I 
studierna där bortfall framkommer redovisas det tydligt. Där det inte redovisas antas det 
att bortfall inte förkommer då det är få deltagare i studierna. De mest framkommande 
orsakerna till bortfallen är att deltagarna inte uppfyller kriterierna för studien samt 
frivilliga avhopp. Endast tre av resultatartiklarna nämner inte några etiska aspekter men 
hade en etisk syn. 
 
Symptomen för Alzheimers sjukdom är ofta diffusa och kan tas för normalt åldrande, 
vilket gör sjukdomen svårupptäckt av anhöriga (Butcher, et al., 2001; Galvin, et al., 2005; 
Juozapavicius & Weber, 2001). Då anhöriga lever intimt med personen med Alzheimers 
är det oftast de som upptäcker de avvikande beteendena och att något inte står rätt till, 
detta stärks av Ekman, et al. (2011) och Wilson (1989). Dock menar Wilson (1989) att 
anhöriga först kan förstå beteendena när diagnosen är ställd.  
 
Alzheimers sjukdom påverkar individens språk och förmåga att formulera meningar. Att 
inte kunna kommunicera som förr visas i resultatet som en av de mest framträdande 
förlusterna som anhörigvårdarna upplever (Butcher, et al., 2001; Paun, 2003; Small, et 
al., 2003). Detta kan skapa frustration hos anhörigvårdarna vilket bekräftas av 
Alzheimerföreningen (2009) och Ekman, et al. (2011). Det är förståeligt att anhöriga 
anser att det är svårt att anpassa sig till den nya situationen och det är av betydelse att 
sjuksköterskan ger optimalt stöd och vägledning i kommunikation. Det är relevant att 
sjuksköterskan har kunskap om olika kommunikationsstrategier vid Alzheimers som kan 
underlätta vårdandet.  
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Litteraturstudiens resultat visar att den nya kunskapen om sjukdomen och diagnosen kan 
inge en känsla av ångest och skuld över att de inte tidigare har förstått att personen i deras 
närhet är drabbad av Alzheimers sjukdom. Att som anhörigvårdare få stöd för att minska 
ångest och skuld är av vikt för att underlätta vårdsituationen (Galvin, et al., 2005; 
Juozapavicius & Weber, 2001; Sanders, et al., 2008). Att det är fullt normalt att känna 
skuld och att det är väsentligt att söka hjälp och stöd betonas också av Alzheimer’s 
association (2011) och Ekman, et al. (2011). Här har  sjuksköterskan en betydande roll att 
stödja och vara tillgänglig för anhörigvårdarna i den nya situationen. Att skaffa kunskap 
om hur anhöriga upplever tillvaron är väsentligt för att sjuksköterskan skall kunna skapa 
ett vårdande av hög kvalitet. Anhörigvårdare berättar om hur de saknar kunskap om 
sjukdomsprocessen och hur sjukdomen utvecklas i framtiden (Vellone, et al., 2008). 
Detta medför att hälso- och sjukvårdspersonal måste informera och undervisa om 
Alzheimers sjukdoms påverkan på individen och det gemensamma livet för både 
vårdgivaren och vårdtagaren.  
 
I resultatet framkommer det hur Alzheimers sjukdom skapar en livsomställning för 
familjen (Butcher, et al., 2001; Persson & Zingmark, 2006; Vellone, et al., 2002). 
Anhöriga tvingas ta ett stort ansvar och utföra uppgifter som inte vårdtagaren längre 
klarar av. Relationen mellan vårdgivare och vårdtagare förändras och anhöriga befinner 
sig ständigt i en förändringsprocess. Detta bekräftas av Ekman, et al. (2011) och SSF 
(2004). Denna förändring bör sjuksköterskor uppmärksamma för att kunna ge anhöriga 
ett bra stöd. Att plikten är en central upplevelse i vårdandet framkommer tydligt i 
resultatet (Paun, 2003; Sanders, et al., 2008; Vellone, et al., 2002; Vellone, et al., 2008). 
Detta styrker SSF (2004) och Wilson (1989) som menar att den moraliska plikten träder 
in. Då plikten är en vanlig upplevelse bör sjuksköterskan belysa anhörigvårdare att detta 
är en normal känsla samt att det är en vanlig orsak till att anhöriga tar rollen som vårdare. 
Utmaningen för sjuksköterskan är därför att våga samtala och fråga om plikten och dess 
betydelse för anhöriga. 
 
Resultatet visar att anhöriga kan känna sorg och förlust när personen med Alzheimers 
förändras. Majoriteten av anhörigvårdarna känner en förlust av den tidigare relationen 
som fanns mellan vårdgivaren och vårdtagaren. En stor förlust för anhöriga är att se 
förmågor försämras och avta, vilket leder till en längtan efter det förflutna (Butcher, et 
al., 2001; Juozapavicius & Weber, 2001; Paun, 2003; Persson & Zingmark, 2006; 
Sanders, et al., 2008; Searson, Hendry, Ramachandran, Burns & Purandare, 2008; 
Vellone,, et al., 2002). Andra författare (Beeson, 2003; Ekman, et al., 2011) och 
Alzheimer’s association (2011) bekräftar att det finns ett samband mellan förlust av 
relationen och ensamhet hos anhörigvårdarna. Juozapavicius och Weber (2001) 
konstaterar att sorg och förlust uppkommer varje gång en förmåga hos individen med 
Alzheimers försvinner. Det kan tänkas att bearbetningen av förlusten sker successivt 
genom sjukdomen vilket kan resultera i att hela sjukdomen blir en sorgeprocess. Då det 
inte finns något botemedel för Alzheimers sjukdom sker det ständigt en förlust av 
individens förmågor. Som sjuksköterska kan det vara svårt att våga samtala med anhöriga 
om sorg och förlust kring sjukdomen. En svårighet för sjuksköterskan kan vara att känna 
av hur anhöriga känner inför förlusten av förmågor hos personen med Alzheimers 
sjukdom. En annan aspekt som kan vara svår är att ha insikt hur långt anhöriga har 
kommit i bearbetningen och förståelse av sjukdomen. Därför är det av betydelse att hälso- 
och sjukvårdspersonal vågar fråga anhöriga om hur de upplever situationen, detta för att 
kunna ge bästa och individuellt stöd. 

 



	  

	   15 

Anhörigvårdare anser att de inte har tillräckligt med tid för sig själva och förklarar att de 
har svårt att planera sina aktiviteter på grund av ovissheten om hur lång tid vårdandet tar 
(Sanders, et al., 2008; Vellone, et al. 2002; Vellone, et al., 2008). Vellone, Piras, 
Venturini, Alvaro och Cohen (2011) understryker detta och betonar att livet styrs av 
någon annan än dig själv. Anhörigvårdarna har svårt att koppla av och vila ifrån 
vårdandet. Detta tydliggör att det är två parter som drabbas av sjukdomen och därav 
namnet ”de anhörigas sjukdom”, vilket bekräftas av Ekman, et al. (2011), Lindgren 
(2008), SSF (2004) och Wilson (1989). Det är viktigt att vårdgivaren prioriterar sin egen 
hälsa för att orka med vårdandet av den anhörige. Sjuksköterskan har en betydelsefull roll 
i detta och bör uppmuntra de anhöriga att prioritera sin egen hälsa. Genom att samtala om 
hälsofrämjande faktorer och diskutera vad anhöriga är i behov av kan sjuksköterskan 
skaffa en klarare bild av vad anhöriga behöver. Att diskutera kring detta ger anhöriga 
möjligheter till att fatta egna beslut kring sin hälsa (Gedda, 2003). 

 
Resultatet visar att de sociala kontakterna minskar allt eftersom personen med 
Alzheimers sjukdom blir sämre (Beeson, 2003; Galvin, et al., 2005; Persson & Zingmark, 
2006). En orsak till minskade sociala relationer kan vara att det finns en rädsla för att 
människor i omgivningen inte skall förstå sjukdomen, vilket kan leda till en känsla av 
ensamhet (Demensförbundet, u.å.; Ekman, et al., 2011). Det framkommer i Ducharme, 
Lévesque, Lachance, Kergoat och Coulombe (2011) studie att de flesta anhörigvårdarna 
anser att de inte får tillräckligt med stöd från vänner och familj. Det kan vara svårt för 
närstående att förstå vad vårdgivaren går igenom i den nya livssituationen, vilket 
resulterar i att de saknar kunskap om hur de skall vara ett bra stöd. Sjukvårdspersonal har 
ett ansvar i detta och skall stödja anhörigvårdare i deras situation. Att fråga anhöriga om 
deras behov av information samt vilket stöd de söker kan skapa en bra vårdrelation 
(Kåver & Nilssonne, 2007). Att ge de anhöriga möjligheterna att träffa andra i liknande 
situationer för att hitta stöd och gemenskap kan därför tänkas vara en stor hjälp för att 
minska ensamheten. 

 
Möjligheten att inte kunna delta i sociala aktiviteter kan bidra till isolering (Sanders, et 
al., 2008). Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari och Sourtzi (2007) förtydligar 
detta i sin studie och påvisar att de som söker efter socialt stöd och engagerar sig känner 
mindre isolering och ensamhet. I litteraturstudiens resultat framkommer det att kvinnliga 
vårdgivare känner ett sämre välbefinnande än manliga (Andrén & Elmståhl, 2008; 
Beeson, 2003; Thomas, et al., 2006), vilket förstärks av Ducharme, et al. (2011) och 
Papastavrou, et al. (2007). Det kan tänkas att kvinnor är mer benägna att söka socialt stöd 
än män på grund av att män i den äldre generationen anser att det är en svaghet att visa 
sina problem och söka stöd. Därför kan det tyckas att det borde vara fler män än kvinnor 
som har ett sämre välbefinnande eftersom kvinnor söker efter mer socialt stöd. 
Papastavrou, et al. (2007) berättar om hur manliga anhörigvårdare oftast har en nära vän 
eller anhörig som hjälper till och ger stöd i vardagen. Detta kan vara en anledning till att 
män upplever en högre känsla av välbefinnande och väljer därför inte att söka stöd 
utifrån. Då kvinnor saknar det naturliga stödet kan detta vara en faktor till varför kvinnor 
har sämre välbefinnande. 

 
I litteraturstudiens resultat framkommer det i ett fåtal studier att den andliga tron har en 
viktig roll för att klara av vårdsituationen (Paun, 2003; Sanders, et al., 2008; Vellone, et 
al., 2002). Det kan tänkas att dessa artiklars ursprungsland påverkar anhörigvårdarnas syn 
på religion i samband med den nya rollen som vårdare. I länder där religionen är en 
central del av samhället kan det anses vara mer naturligt för anhöriga att söka stöd genom 
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den andliga tron, jämfört med länder där religionen inte står i centrum. Då majoriteten av 
studierna beskriver upplevelser av att vara anhörigvårdare till en person med Alzheimers 
sjukdom kan det ses som en svaghet att studiernas resultat inte är generaliserbara. Då det 
handlar om att ge en djupare inblick i hur anhörigvårdares upplevelser kan se ut, därför 
kan detta inte kan värderas som rätt eller fel och det borde sakna betydelse att studierna 
inte är generaliserbara. 

 
Tidigare forskning fokuserar mycket på de negativa aspekter av att vara anhörigvårdare, 
så som stress och börda. I litteraturstudiens resultat framkommer det flera positiva 
synvinklar på vårdandet (Butcher, et al., 2001; Galvin, et al., 2005; Persson & Zingmark, 
2006; Sanders, et al., 2008) såsom Butcher, et al. (2001) poängterar att bara visa de 
negativa aspekterna ger en felaktig bild av hur det är att vara anhörigvårdare, därför är det 
viktigt att också belysa det positiva i vårdandet, som exempelvis att anhörigas syn och 
värdering av livet förändras. Vårdgivare känner välbefinnande när vårdtagaren har en god 
hälsa (Andren & Elmståhl, 2008; Persson & Zingmark, 2006; Thomas, et al., 2006; 
Vellone, et al., 2008; Vellone, et al., 2011). Att ta till vara på de betydelsefulla stunder 
och ögonblick i vardagen framkom vara positivt för relationen och ger en känsla av att 
vårdandet är meningsfullt. Detta kan relateras till SSF (2004) som beskriver att 
vårdgivaren får inspiration samt motivation till att orka vårda när de ser att vårdtagaren 
mår väl. Det kan anses vara av betydelse att sjuksköterskan uppmuntrar anhörigvårdaren 
att se det meningsfulla i det vardagliga livet. Små aktiviteter som tidigare saknat innebörd 
kan ses ur ett nytt perspektiv och att göra saker tillsammans kan vara glädjande för båda 
parter. Det kan vara en utmaning att finna gemensamma aktiviteter som båda kan 
genomföra, men det kan räcka med att uppleva minnen via foton, lyssna på musik samt 
umgås med familjen för känna gemenskap i vardagen (Galvin, et al., 2005; Searson, et 
al., 2008). 

 
Då tidigare studier har haft flest kvinnliga deltagare kan detta bidra till att resultaten hade 
sett annorlunda ut med jämvikt mellan kvinnor och män. En annan kunskapslucka att 
fylla är att vinkla vårdandet ur ett positivt perspektiv, vilket ger en mer rättvis bild av 
vårdandet. Det kan kopplas till resultatet där Butcher, et al. (2001), Paun (2003) och 
Persson och Zingmark (2006) beskriver hur anhörigvårdare lär sig att inte ta livet för 
givet samt uppskattar och känner glädje över att få vara tillsammans med den de vårdar.  
Sjuksköterskan skall upplysa de anhöriga om det positiva för att optimera vårdandet för 
båda parter. För att skapa ett optimalt vårdande är en fungerande relation mellan hälso- 
och sjukvårdspersonal och patienter samt anhöriga nödvändig (Butcher, et al., 2001; 
Galvin, et al., 2005). Detta stärks av Ekman, et al. (2011), Kelly, et al. (2008). För att 
främja patienter och anhörigas hälsa skall sjuksköterskan ge stöd och undervisning 
(Socialstyrelsen, 2005a). 
 
I litteraturstudiens resultat framkommer det att för att kunna ge bästa stöd i situationer 
som berör Alzheimers sjukdom behöver hälso- och sjukvårdspersonal utbildning i hur 
information och stöd skall ges till vårdgivarna (Andrén & Elmståhl, 2008; Sanders, et al., 
2008; Vellone, et al., 2002; Vellone, et al., 2008). Det kan tänkas att genom att utbildas 
inom ämnet kan sjukvårdspersonal i sin tur bli bättre på att bemöta och i dialog ge 
information till anhörigvårdare utifrån deras behov. Detta kan göra dem tryggare i rollen 
som anhörigvårdare. Gedda (2003) och SSF (2008) bekräftar detta och menar att 
sjuksköterskan ska ses som en vägledare och det bör alltid finnas ett samspel mellan 
sjuksköterska och patient. Vad som främjar anhörigvårdarnas hälsa är individuellt och 
behoven som anhöriga har skall de därför själva formulera. För att uppnå bästa 
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vägledning krävs det att sjuksköterskan skaffar sig kunskap om anhörigas intressen, 
värderingar och andra betydelsefulla saker (SSF, 2010). Det kan vara svårt för 
anhörigvårdare att lämna över det stora ansvaret till någon annan men för deras egen 
hälsas skull kan detta vara nödvändigt. Därför ska sjuksköterskan informera om vikten av 
att prioritera sig själv och ge råd och tips på vilken hjälp som är möjlig att få. Denna hjälp 
kan bestå av att personen med Alzheimers sjukdom får tillgång till dagcenter, att anhöriga 
får avlastning eller hjälp av hemtjänst. Anhöriga bör också få information om eventuella 
stödgrupper med personer som befinner sig i en liknande situation. Dock kan tidsbrist och 
stress försvåra sjuksköterskans arbete, vilket kan resultera i att sjuksköterskan tvingas 
prioritera bort viktiga åtagande såsom anhöriga. Detta bör beaktas för det är av stor 
betydelse för vårdrelationen och vårdandet att anhöriga känner förtroende samt stöd från 
hälso- och sjukvården.  

 

Konklusion 
 

Resultatet visar att det finns flera gemensamma erfarenheter i rollen som anhörigvårdare. 
Alzheimers sjukdom förändrar inte bara individen utan också hela familjen och deras 
relationer. Anhöriga behöver inta nya roller för att kunna klara av vardagen och 
vårdandet av personen med Alzheimers. För att kunna inta den nya rollen som 
anhörigvårdare krävs det kunskap och information om Alzheimers sjukdom och om hur 
vårdandet kan underlättas. Att bli anhörigvårdare är ett stort steg där plikten kan spela 
roll. Den egna hälsan blir lidande på grund av att den egna tiden begränsas och fokus 
ligger på vårdtagaren, vilket leder till nya prioriteringen i livet. När en anhörig drabbas av 
Alzheimers sjukdom uppkommer en ny livsstil med oönskade förändringar. Att inte 
längre ha tid för sig själv och kunna koppla bort vårdandet är en belastning. I resultatet 
har förlusten av individens förmågor och relationer som en gång fanns en central roll. Det 
är av betydelse att bevara glädjen och värdigheten i relationen mellan vårdgivare och 
vårdtagare för att optimera vårdandet. Synen på livskvalitet förändras och styrs nu av 
andra faktorer. Gemensamma ögonblick som skapas i vardagliga aktiviteter gör vårdandet 
meningsfullt. Genom att anhörigvårdare finner saker i livet att vara tacksamma för skapas 
en positiv atmosfär i vårdrelationen. 
 

Implikation 
 

Alzheimers är en växande sjukdom i dagens samhälle och antalet anhörigvårdare ökar i 
och med detta. Anhöriga går igenom en stor process som innebär en ny livsstil samt nya 
vanor. Det är en stor påfrestning för anhörigas hälsa i samband med vårdandet av en 
person med Alzheimers sjukdom. Det är sedan tidigare känt att anhöriga behöver mer 
stöd av hälso- och sjukvården, därför är det av betydelse att sjuksköterskan ser till både 
patient och anhörigas behov. För skapa en optimal vårdsituation underlättar det om det 
finns en god relation mellan sjuksköterskan och anhörigvårdarna. Anhörigvårdare önskar 
att sjuksköterskan skall ge mer information om hur Alzheimers sjukdom framskrider men 
också ge råd om hur vårdandet skall ske i hemmet. Det bör också framkomma om det 
finns några stödgrupper eller organisationer för personer med liknade situation.  
 
Hälso- och sjukvårdspersonal behöver förståelse och insikt i hur det är att vårda en person 
med Alzheimers. Inför kommande forskning på hur anhöriga upplever livet som 
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anhörigvårdare bör fokus ligga på skillnader mellan manliga och kvinnliga upplevelser 
samt kanske enbart fokusera på manliga deltagare. Det finns mycket forskning på hur 
anhöriga upplever vårdsituationen men den kunskapen används sällan ute i praktiken. Det 
vore önskvärt att hälso- och sjukvårdspersonal fick mer utbildning om hur det är att möta 
och stödja anhöriga. Det finns också mycket forskning kring anhörigas erfarenheter och 
upplevelser vid Alzheimers sjukdom som påvisar likvärdiga resultat. Ämnesområdet kan 
ses som mättat då ett flertal studier har liknande resultat, därför vore det tänkvärt att 
utveckla ämnesområdet, genom att finna nya infallsvinklar i forskningen om Alzheimers 
sjukdom. Om hälso- och sjukvårdspersonal har kunskap och förståelse för 
anhörigvårdares nya livssituation och ger dem stöd skapas en god vårdrelation. 
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